
Telč
město a voda Town and waterStadt und Wasser
Přívod vody do Telče −
odkud a jak se voda dostává do města

Telčský potok je levostranným přítokem Moravské Dyje. Celková délka jeho údolí je 9,5 km.
Pro dostatečné množství vody v Telčském potoku bylo vytvořeno umělé koryto (zmínka už v roce
1833), které převádí část vody z povodí Třešťského potoka (povodí Jihlavy).
Jako akumulační zdroj pro převod vody slouží Velký pařezitý rybník na Javořickém potoce.
Převod vody umožňuje rozdělovací objekt v lese pod Velkým pařezitým rybníkem. Od rozdělova−
cího objektu je voda vedena v částečně zpevněném lichoběžníkovém korytě, které prochází přes
obec Řásná. Jeho délka je 3,5 km a ústí do Telčského potoka, který pramení nad rybníkem Smrk.
Telčský potok prochází dalšími rybníky, které zásobuje vodou − jsou to rybníky Vlček, Polívkův,
Roštejnský. Poté zásobuje rybníky podílející se na vodním opevnění Starého Města Telče − Štěp−
nický, Ulický a Staroměstský.

Die Wasserleitung nach Telč −
woher und wie das Wasser in die Stadt kommt

Der Telčer Bach ist ein linksseitiger Zufluss der Mährischen Thaya. Die Gesamtlänge seines Verlaufs
beträgt 9,5 km. Für eine ausreichende Wassermenge im Telčer Bach wurde ein künstliches Flussbett
geschaffen (erste Erwähnung schon 1833), durch das ein Teil des Wassers aus dem Flussgebiet des
Třešťský potok (Zuflussgebiet von Jihlava) umgeleitet wird.
Als Akkumulationsquelle für die Umleitung des Wassers dient der Velký pařezitý−Teich an dem
Javořický−Bach. Die Wasserumleitung wird durch den Wasserableiter im Wald unter dem Velký
pařezitý−Teich ermöglicht. Von diesem Wasserableiter aus wird das Wasser in einem teilweise
befestigten trapezförmigen Flussbett geleitet, das die Gemeinde Řásná durchquert. Seine Länge
beträgt 3,5 km und mündet in den Telčer Bach, der über dem Teich Smrk entspringt. Anschließend
fließt der Telčer Bach durch weitere Teiche, die er mit Wasser versorgt − es sind die Teiche Vlček,
Polívkův, Roštejnský. Danach versorgt er die Teiche, die Teil der Wasserbefestigung der Telčer
Altstadt waren: Štěpnický, Ulický und Staroměstský.

How water is led to Telč −
where water comes to the town from and how

The Telčský Brook is a left−side tributary of the Moravian Dyje River. The entire length of its valley
is 9.5 km. To ensure a sufficient amount of water in the Telčský Brook, an artificial bed was built in
it (records from as early as 1833), which transfers part of the water from the catchment of the
Třešťský Brook (catchment of the Jihlava River).
The fishpond Velký pařezitý on the Javořický Brook serves as the accumulation source for the
transfer of water. The transfer of water is enabled by a water divider in the forest below the fish−
pond Velký pařezitý. From the divider onwards, water is led in a partly reinforced trapezoidal bed,
which crosses the village of Řásná. It is 3.5 km long and empties into the Telčský Brook, which
springs above the pond Smrk. Then the Telčský Brook goes through further fishponds, which it
supplies with water − they are the fishponds Vlček, Polívkův and Roštejnský. After that it delivers
water to fishponds that are part of the water defence of the Old Town of Telč − Štěpnický, Ulický
and Staroměstský.
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